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In așteptarea Balcaniadei de box

OPTIMISM ÎN TABĂRA 
PUGILIȘTILOR ROMÂNI

• Orașul Brăila, gazda competiției @ Doar patru cam
pioni naționali in lotul antrenorului Ion Popa © Sporti
vii tineri au un bun prilej de afirmare ® Rudei Obre- 
ja și Doru Maricescu, doi „titulari" de la care se aș

teaptă o confirmare... definitivă

După prima manșă a cupelor europene ia fotbal

ECHIPELE ROMÂNEȘTI AU ȘANSE DE CALIFICARE
Cele trei echipe românești' de fotbal care au susținut ieri prima manșă in cupele europene la 

fotbal au înregistrat rezultate care le dau dreptul si spere la calificare In al doilea tur al com
petițiilor. Desigur Dinamo, eu 3 goluri avantaj, poate obține la Nicosia calificarea, iar Steaua și 
Universitatea Craiova, care au pierdut la limită la Roma șt Sevilla eu 0—l, vor putea prtntr-c 
comportare la nivel maxim, în ziua returului de la București șl Craiova, Ia 3 octombrie a.e., să 
realizeze două mari performante eliminînd pe A.S. Roma șt Beție Sevilla

Așteptăm astăzi ea echipa Sportul studențesc să pățească și ea cu dreptul in dificila confruntare 
cu Inter Milano.

în Cupa campionilor

DINAMO, VICTORIE CLARĂ: 4-1 CU OMONIA
O victorie cu 4—1 denotă o 

superioritate netă a uneia din
tre echipe fată de cealaltă. Si 
totuși, acest rezultat înregistrat 
ieri după-amiază. pe stadionul 
Dinamo. între campioanele Ro
mâniei si Ciprului, nu trebuie 

Sintem in min. 25 al meciului de teri l Orac (nu te vede in imagine) interie primul gol al tău
Si al lui Dinamo. (Fazi din partida Dinamo — Omonla Nicosia 4—1). Foto : Dragoș NEAGU

să-i facă pe Învingători să oon- 
sidere patrfda-retur. de peste 
două săptămlnl. de la Nicosia, 
ca fiind lipsită de importantă 
datorită celor trei goluri avans 
pe care le are acum Dinamo. 
Si asta pentru că Dinamo nu 

dispune de Întregul său po
tential din cauza stării 
de sănătate a unora

Mircea TUDORAN

(Continuare ta pag 2-3)

întrecerile balcanice de box 
reprezintă una dintre competi
țiile Internationale importante 
la care participă sportivii ro
mâni. Potrivit tradiției, Bal-

Nicolae Brinzei (dreapta), campionul semi- 
așorilor, te pregătește in vederea partici- 

Brăilapârii la Balcaniada de la 

caniada de box se organizează 
in fiecare an. prin 
într-una dintre țările 
pante — Bulgaria. 
Iugoslavia, România si 
Anul acesta, mai precis 
mina viitoare, cel mai buni cu- 

rota tie. 
partici- 
Grecia. 
Turcia.
săptă-

giliști din țările balcanice se 
vor întîlni în tara noastră, la 
Brăila. pentru a-și desemna 
campionii pe 1984.

Competiție tradițională. Bal
caniada pugiliști- 
lor a fost orga
nizată din iniția
tiva federației 
noastre de specia
litate, primul tur
neu avind loc în 
1947, pe fostul sta
dion Venus, din 
București. Cu une
le întreruperi, com
petiția a ajuns a- 
cum la cea de a 
XXII-a ediție. De 
fiecare dată, pugi- 
liștii români au 
fost în prim-pla- 
nul întrecerilor^ ei 
reușind să cuce
rească chiar și 
cîte șapte titluri 
la o singură ediție. 
Și asta nu numai 
„acasă", ci și în 
deplasare, așa cum 
s-a întîmplat, de 
exemplu, în 1960, 
la Istanbul, sau 
în 1962, la Sofia. 
In ultimii ani se 
remarcă însă o ni
velare a forțelor 
între pugiliștii din 
Balcani, lupta pen
tru primul loc la

categorie de greutate 
deosebit de echilibrată.

fiecare
fiind
mai ales cînd pe ring se află re-

Petre HENȚ

(Continuare în pag a 4-a)

Adnotdrl Io campionatul individual de motocros

CREȘTEREA VALORILOR 
IMPUNE PREOCUPĂRI INTENSE

In Cupa capelor în Cupa U.E.F.A. PE „FILIERA" JUNIORI- SENIORI

A. S. ROMA - STEAUA BUCUREȘTI 10 (0-0)
Aseară, pe Stadio Ohmplco din Roma, pe un 

timp ploios și un teren greu, în fața a circa 
50 000 de spectatori. în prima manșă din turui I 
al Cupei cupelor A.S. Roma a întrecut formația 
bucureșteană Steaua cu 1—0 (0—0).

Gazdele au luat. deci, un avantaj minim pen
tru partida retur, golul fiind marcat de Graziani, 
in min. 73. după o pasă primită de la Iorlo, a- 
flat în poziție de ofsaid, după cum s-a spus în 
transmisia de la radio. Steaua a avut dțeva bune 
ocazii în prima repriză, iar spre final. Lăcătuș și 
Pițurcă n-au reușit să-l învingă pe Tancredi.

Robert Wurtz (Franța) a condus următoarele 
formații :

A.S. ROMA : Tancredi — Oddi, Righetti, Nela, 
Maldera — Conti, Buriani. Cerezo. Giannini 
(min. 49 Chierico) — Pruzzo (min. 70 Iorio), 
Graziani.

STEAUA : Ducadam — Laurențiu. lovan. 
Bumbescu. Eduard — Pușcaș, Petcu (min. 80 Ba- 
iint), Tătăran. Majaru — Lăcătuș, Pițurcă (min. 
85 Radu II)

BETIS SEVIILA - UNIT. CRAIOVA 1-0 (0 0)
Aseară, la Sevilla, pe stadionul „Benito 

Villamarin", in fața a peste 25 000 de spectatori. 
Universitatea Craiova a întîlnit formația locală 
Betis. în cadrul primului tur al Cupei U.E.F.A. 
Deși handicapată, încă de la jumătatea primei 
reprize, de accidentarea lui Ticleanu. echipa 
craioveană a dat o replică dîrză adversarei sale. 
De altfel craiovenii s-au aflat foart: aproape de 
deschidere scorului. în min.. 15, cînd Ungureanu 
a trimis balonul in bară.

Victoria a revenit echipei spaniole prin golul 
marcat de Suarez, în min. 79. la una dintre pu
tinele greșeli ale apărării craiovenilor din rân
durile cărora s-a remarcat din nou Lung.

Arbitrul francez M. Vautrot a condus for
mațiile :

BETTS : Esnaola — Diego, Alex, Mantilla, 
Gordillo — Ortega (min. 58 Valdo). Parra, Suarez, 
Cardenosa — Rincon, Paco.

UNIVERSITATEA : Lung — Negrită. Irimescu, 
Stefănescu, Ungureanu — Ticleanu (min. 22 
Beldeanu), A. Popescu, Bien — Geolgău, Cămă- 
taru, Clrfu (min. 71 O. Popescu).

Asian, pc stadionul ,,»J August", de In ora IT. in prima aianșt a Cupel U.E.r A.

SPORTUL STUDENȚESC - INTER, UN VERITABIL „CAP DE AFIȘ" !
9 Fotbaliștii noștri mizează pe „cartea atacului” •

Echipa din Milano a sosit ieri la București

Sportul studențesc — Interna
ționale Milano, astăzi de Ia 
ora 17, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, in prima 
manșă a Cupei U.E.F.A., este un 
meci așteptat cu mare interes 
de iubitorii fotbalului din țara 
noastră, ținînd seama de va
loarea de ansamblu a celor 
două formații, din rîndurlle 
cărora fac parte numeroși in
ternaționali : îorgulescu, Mun- 
teanu II, M. Sandu, Hagi și 
Coraș, la bucureșteni, irlandezul 

Brady. Bergomi. Collovati. Cau- 
sio, Altobelli și Marini la mi
lanezi.

Referindu-ne la Sportul stu

dențesc, trebuie să amintim că 
echipa pregătită de Constantin 
Ardeleanu și Tănase Dima 
□articipă pentru a treia oară 
in Cupa U.E.F.A., primele 
două prezențe fiind în edițiile 
1976—’77 Și 1983—’84. Ultima 
dată ea a avut ca adversară 
formația austriacă Sturm Graz 
(1—2 și 0—0), de care a fost 
eliminată. Ca istoria de anul 
trecut să nu se repete, jucăto
rii bucureșteni și-au luat toate 
măsurile, s-au pregătit cu 
mare ambiție, acordînd cuveni
ta atenție repetării unor sche
me de joc. Acestea urmăresc 
să combată supraaglomerarea 
careului advers. Inter fiind o 

specialistă a „betonării" în de
fensivă, moștenire rămasă de 
Po timpul lui Helenio Herrera

Gheorghe NERTEA

(Continuare tn pag 2-3)

ECHIPA ROMÂNIEI
DE „CUPA DAVIS"
La sfirșitul lunii (28—30 sep

tembrie) echipa de tenis a 
României va susține cel de al 
doilea meci al său in ediția 
din acest an a „Cupei Davis" 
intîlnind. în Berlinul Occiden
tal, reprezentativa R. F. Ger
mania. Din formația tării noas
tre va lipsi jucătorul nr. 1 al

Fapt îmbucurător. campio
natul national individual de 
motocros. ediția 1984, încheiat 
la Sf. Gheorghe. a reunit un 
număr sporit de tinere talente. 
Cele mai populate curse au 
fost, de-a lungul celor 7 etape, 
la clasele 125 cmc-tineret. 80 
și 50 cmc. ultimele două fiind 
rezervate juniorilor, unii de o 

Campionii la motocros pe anul 1984 (de Ia stingă, la dreapta) : Florian Pop 
(I.R.A. Tg. Mureș. 17 ani, elev în claso a X!l-a) la 125 cmc — tineret, Peter
Gagyi — jr (I.R.A. Tg. Mureș, 11 ani, elev In clasa a Vi-a) la 50 cmc, Lau
rențiu Penu (Muscelul Cimpulung-Muscel 16 ani, eiev In clasa a Xl-a) k> 
30 cmc și Ernest Mulner (Torpedo Zârnești, 25 de ani, electrician ta între

prinderea ,,6 Martie" din Zârnești) la 250 cmc — seniori
Foto : M. BIRO — Sf. Gheoraho

șchioapă, abia outînd să urce 
în șa. Fiind de forțe sensibil 
egale, cei mai tineri motocro
siști și-au disputat intîietatea 
cu ardoarea specifică vîrstei.

PENTRU MECIUL
CU R. F. GERMANIA
țării, campionul național Flo
rin Segărceanu. accidentat și 
indisponibil, din acest motiv, 
ne o perioadă mai lungă.

Analizînd noua situație cre
ată, biroul F.R. Tenis — la 
Dropunerea secretarei respon-

(Continuare in pag a 4-a) 

Dornici de afirmare, ei au 
progresat văzînd cu ochii da
torită. înainte de toate, PA
SIUNII multor părinți, de di
verse profesii, dar cu toții me
canici iscusiți care — îndrăgind 
sportul cu motor — depun e- 
forturi deosebite pentru ca bă
ieții lor să ajungă motocrosiști 
de nădejde. Astfel, etapă de 

etapă am întîlnit pe traseele 
campionatului numeroase cu
pluri tată-fiu. în postură de 
antrenor-concurent ca : D. 
Pop—FI. Pop, Șt. Tomoșvari— 
L. Tomoșvari. V. Milea—I. Mi- 
lea, Tr. Moașa—Er. Moașa. D. 
Panaitescu—B. Panaitcscu. P. 
Drăghici—B. Drăghici. P. Ga- 
gyi—P. Gagyî Jr., Gh. Penciu— 
E. Penciu, Al. Lorincz — 
S. Lorincz I. Ghincea — 
C. Ghincea (si exemplele ar 
putea continua). Punînd _ la 
temelia temerarei lor încercări o 
muncă fără preget, acești pă
rinți. Se străduiesc, în orele de 
răgaz, să ridice nivelul de cu
noștințe al copiilor lor, multi

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag 2-3)



fn campionatele de handbal, Divizia uAu BASCHETBALISTUL KEVIN MCdfE

DERBYUL ZILEI: „POLI" TIMIȘOARA - DINAMO BUCUREȘTI
Aflat doar la a IlI-a etapă, 

campionatul masculin de hand
bal, Divizia „A". ediția a 27-a, 

a și intrat în zona derbyurilor. 
Astăzi, in sala Olimpia din Ti
mișoara, ..Poli" întîlnește pe 
Dinamo București, ambele e- 
chipe afiîndu-se în plutonul 
fruntaș, cu maximum de punc
te după două etape. Un meci 
deosebit de atractiv. în care 
cele două echipe se prezintă cu 
cîte o victorie pe teren pro
priu și cu cîte un succes ta 
deplasare. ..Poli“ avînd însă de 
partea sa nu numai terenul oro- 
priu. ci si victoria obținută la 
București în fața roș-albilor, în 
„Cupa a 40-a aniversare**.

în campionatul feminin se 
dispută — tot astăzi — etapa 
a V-a. Și aici, un derby de re
zonantă: Hidrotehnica Constan
ta — locul II, după 4 etape — 
întîlnește pe campioana tării si 
lidera aetuală a întrecerii. Ști
ința Bacău. A treia clasată. 
Chimistul Rm. Vilcea. evolu
ează ta Timișoara, in compania 
lui A.EM, tar Rulmentul Bra
șov — 
fruntaș 
Ploiești 
tila.

Este, 
«Tă cu
care declanșează lupta pentru 
podiumul de premiere al turu
lui campionatelor naționale de 
handbal.

TIMIȘOARA : 
ARAD :
BAIA MARE : 
BACAU : ,
BRAȘOV : 
BUCUREȘTI :

BUCUREȘTI
BUCUREȘTI : 
PLOIEȘTI S 
CONSTANTA 
TG. MUREȘ : 
TIMIȘOARA !

PROGRAMUL DE AZI
MASCULIN (etapa a ni-a)
Politehnica — Dinamo București 
Constructorul — Universitatea Craiova 
H.C. Minaur — Constructorul Oradea 
Știința — Minerul Cavnic
Dinamo — Independența Carpați Mîrșa
Steaua — Univ. Cluj-Napoca (Sala Floreasca, 
de la ora 18,43)

FEMININ (etapa a V-a)
Confecția — TEROM Iași (Sala Floreasca, de 
Ia ora 17,30)
Rapid — Textila Zalău (Sala Rapid, de la ora 14) 
Textila Dorobanțul — Rulmentul Brașov 
Hidrotehnica — Știința Bacău
Mureșul — Progresul București
A.E.M. — Chimistul Rm. Vîlcea

Următoarea rundă In campionatele — masculin șl feminin — 
de handbal, Divizia „A", este programată duminică, 23 septem
brie.

VA JUCA DIN NOU IA BUCUREȘTI
• Cei ce au asistat Ia în

trecerile Universiadei de la 
București își mai amintesc pro
babil de splendida 
selecționata S.U.A. 
balistului Kevin 
m). Acest valoros 
putea fi revăzut cu prilejul în
tâlnirii Steaua — Maccabi. care 
se va desfășura la 4 octombrie, 
la București, în cadrul 
(returul va avea loc la 
tombrie, la Tel Aviv). 
și încă un jucător de 
Ocean au fost legitimați 
rînd la Maccabi. el talocuindu-i 
pe Williams și Perry,
• Echipa feminină Universi

tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo
ca a susținut două meciuri de 
verificare în vederea C.C.E. 
Clujencele au întîlnit, pe teren 
propriu, selecționata R.D. Ger
mane, pe care au întrecut-o cu

evoluție in 
a baschet- 

McGee (2,03 
jucător va

C.C.E. 
11 oc- 
McGee 

peste 
de cu-

CAMPIONATUL DE POLO A DEBUTAT SPECTACULOS,
ultima 
— se 
pentru

din cvartetul 
deplasează la 
meciul cu Tex-

etapă intermedi-
rundă

deci. o
meciuri tari, o

ȘTIRI DIN ȘAH
In cadrul turneelor Internațio

nale studențești de șab dotate 
CU trofeul „Folitehnloa ’84**, un 
start foarte bun a luat vicecam- 
ploana mondială de cadete Mă- 
dăllna Stroe, care a acumulat 
1 puncte (din tot atftea partide) 
șl împarte șefia clasamentului 
cu marea maestră Marina Pogo- 
revici. Ele sînt urmate de Mar
tine Dubois (Franța) 2 p, Claude 
Bauman (Elveția), Mariana Ne- 
ehifor. Elena Gavrllă șl Mariana 
Ionlță (toate România) — 1,5 p. 
Rezultate din runda a 3-a : Ve
niamin — Bauman 0—L Caels — 
Pogorevicl 0—1, Popescu — Stroe 
S—1, Ionlță — Dubois 0—1, Ne- 
eblfor — Gavrilă 1—0. In tur
neul masculin, primele locuri 
sînt Împărțite de Mihail Marin 
(România) șl Luc Wlnants (Bel
gia), cu 2 p, urmați de Aurel 
Urzică CRomânla) șl Dlmo Wer
ner (R.F.G.) — 1.5 p (1). Re
zultate : Marin — Pekarek 1—o, 
Wlnants — Stefanov 0—1, Renet 
— Miralles 1—0, Blriescu — 
Przevoznik remiză.

★
Astăzi, tot In Capitală, Iau 

startul alte două importante 
concursuri șahlste. ta sala I.T.B. 
Încep întrecerile »n cadrul „Me
morialului Victor Clocâltea”, iar 
la Arhitectura are too deschide
rea primului turneu Internatio
nal de junioare, organizat de 
Clubul Sportiv Școlar nr. 1 
București.

tragerea i
marilor cîștiguri la 1 

iminu «■WWP ■ FUMIUTEIIffi*

\«MLMTUTUBS«.e^8

Nou la LOTO : „tragerea 
marilor cițtiguri*, de vineri 
21 septembrie I

Se extrag 27 de numere, 
cu 7 in plus față de 
gerile excursiilor' I

,tra-

O formulă tehnică 
tă, sporește de 6 ori 
bilitatea obținerii unui 
turism !

inedl- 
posi- 
auto-

La categoria B 
guri garantate, de minimum 
100 ori taxa achitată I

cîști-

Se pot obține autoturisme 
„OLTC1T SPECIAL”, excursii 
în R. P. Bulgaria, mari sume 
de bani I

Intr-o nouă formulă, cu zece 
echipe disputindu-și ta două 
tururi ..preliminare" șansa de 
a evolua In continuare in tur
neul pentru locurile 1—8 (sau 
7—10), ediția 1984—’85 a cam
pionatului Diviziei „A" la polo 
— seria I — a debutat prin tur
neul desfășurat ta bazinul din 
stațiunea „1 Mai" — Oradea. 
S-au disputat cinci din cele 
nouă etape ale turului inau
gural. restul de patru urmând 
să aibă loc ta ultimele zile ale 
acestei luni, in Capitală.

Clasamentul 
cele 25 de 
este foarte 
inedit:

CU TINEREȚEA IN PRIM-PLAN! »
pe militare pe poziția secundă. 
Chiar dacă nu a susținut cele 
mai dificile partide, cu Crișul 
și Dinamo București, se poate a- 
precia că formația antrenată de 
Gh. Zamfirescu. ta care noile 
achiziții Ad. Chețan și Ragea 
s-au încadrat imediat, a înce
put să devină un „7“ cu perso
nalitate, disciplinat tactic, bun 
luptător. Prețioasa egalitate 
(6—6) cu feroviarii bucureșteni 
este cea mai elocventă dovadă. 
Primul lider al campionatului, 

aportul 
(nu

con-

76—70 (37—28) și 83—76 (41— 
46). Coșgetere: Magdalena Pali 
(25+24), Gabriela Kiss (18+33) 
și Suzana Sandor (14 + 10). 
(Mircea RADU-coresp.).
• La cererea echipei Beșik- 

taș, partidele pe care urmează 
să le susțină formația Univer
sitatea Cluj-Napoca în cadrul 
C.C.E. se vor disputa la 4 oc
tombrie la Cluj-Napoca și la 
10 octombrie la Istanbul (ini
țial primul joc trebuia să aibă 
loc la Istanbul). în caz că se 
vor califica (ceea ce le si do
rim). clujencele vor tatîlni e- 
chipa Stade francaise Paris, 
din rîndul căreia fac parte d- 
teva comDonente de bază ale 
reprezentativei Franței: Paolini 
Ekambi (1,86 m), Rose Marie 
Schaffler (2,02 m), Chaterine 
Clezardin (1,78 m) și Nathalie 
Etienne (1,81 m).
• Stagiul arbitrilor divizio

nari are anul acesta drept scop 
principal însușirea noului regu
lament F.l.B.A. Stagiu] se va 
desfășura sîmbătă și duminică, 
ta sala Construcția din Capita
lă, și va cuprinde lecții teore
tice 
tul

„VRE 
SĂ MĂ...

alcătuit după 
partide disputate 

interesant. chiar...

1.
2.
3.
4.
5.
a.
7.
8.
9.

10.

CRIȘUL 
Steaua 
Dinamo 
V-ța Cj.N. 
Rapid Buc. 
Progresul

5
4
4
4
3
1
1
0
0

0 
1 
o 
o
1
1 
1
1 
o

o 
o
1
1
1
3
3
4
5

67-29
39-27
65-39
35- 22
47-40
36- 37
28-44
34-58
32-55

10
9
8
8
7
3
3
1
0

5
5
5
5
5
5

CSU Constr. 5
5
5 
5014 29-61 -2»

cu 3 puncte.
mare o repre-

IX Timiș 
Lot jun. ’68 
Rapid Arad 

•) Penalizată 
Surpriza cea

zintă clasarea foarte tinerei — 
la propriu și la figurat — echi-

Crișul, deși lipsit de 
internaționalului 
și-a trecut normele 
trol!), s-a dovedit 
chipă sobră, elevii 
Alexandrescu jutind 
mișcare în apă. cu 
și rigoare. Spectaculoasă a fost 
suita derbyurilor. După ce sim- 
bătă după-amiază au ratat în 
lanț, cedînd clar în fata orăde- 
nilor (5—11), pololștil de la 
Rapid București — între caro 
un tînăr de 16 ani. Angelescu, 
și altul de 17. B. Tufan —-
s-au mobilizat exemplar a doua 
zi de dimineață și. beneficiind 
de un portar (Simion) ta ex
celentă formă, au întrecut ca
tegoric pe campioana tării, cu

Gordan 
de 

aceeași e- 
lui loan 
cu multă 
tenacitate

12—8. un scor al cărui prece
dent e greu de amintit! La Di
namo a fost vizibilă — după 
cum apreciază antrenorul fede
ral Anatol Grințescu — o lipsă 
de disciplină tactică, chiar o 
anume înfumurare. Cum rezul
tatele din tururile „prelimina
re" vor conta ta turneele pen
tru locurile 1—6 șl 7—10, sîn- 
tem convinși că echipa campi
oană se va prezenta In urmă
toarele etape la nivelul aștep
tărilor. în rest, să menționăm 
afluența tineretului — jumătate 
dintre jucătorii participant! au 
maximum 20 de anii —. des- 
prinzîndu-se, firește, lotul de 
juniori născuți In 1968, cu evo
luții curajoașe. promițătoare, 
jocul mai avîntat al clujenilor, 
și, la celălalt „pol", faptul că 
arădenii au plecat la drum cu 
un handicap de trei puncte, de
oarece numai cinci dintre el 
au reușit să treacă normele de 
control... (G.R.).

și practice, precum și tes- 
final al arbitrilor.
Alte transferări definitlva- 
Tatiana Popescu. Liliana 

Slăvei (Voința București). A- 
driana Carpen, Cristina Ghiță 
(Olimpia București). Andrei 
Popovici (Dinamo ’București) S> 
Gheorghe Ghiță (Academia Mi
litară). toți la Rapid București.
• Nou] antrenor al echipei 

feminine Rapid este Dumitru 
Vintilă, unul dintre cel mal 
vechi și valoroși baschetbaliști 
ai formației feroviare. Pînă va 
deprinde toate „secretele" an
trenamentelor cu o echipă fe
minină, Dumitru Vintilă va fi 
sprijinit de Haigazun Tursugi- 
an, antrenorul principal (se
condat de Victor Bulancea) al 
team-ului masculin.
• Acțiunea de trecere a 

normelor și probelor de con
trol se află în plină desfășu
rare. Cele mai grăbite sînt e- 
chipele participante la divizia 
școlară și de juniori, care își 
încep întrecerea ta 30 septem
brie.

te:

Dintre ramurile i 
foarte tinere In jude] 
judo a „prins- cele 
ternice rădăcini. Meri 
atribuie In unani-mid 
dăruit a] acestei d 
sportive, cum a foști 
mas inginerul Al 
Bușe. „Prin strădanii 
ajuns să avem, la <1 
torul Alba Iulia, uni 
primele secții de I 
țară, după cele dil 
rești (Dinamo și Si 
Brașov (Dinamo) ; I 

. model de organizări 
muncă" afirmă Daii 
rilă, președintele I 
Alba. I

Judo-ul pe aceste I 
meleaguri este, în- I 
tr-adevăr, creația in- I 
glnerului Bușe. Por- I 
nind la drum I 
dintr-un subsol al 
lui „Horia, Cil 
Cri șan", însoțit de I 
și chiar ironiile mull 
nicul antren or (voi ii 
ajuns să-și amenl 
tr-un spațiu din zoi 
lui, nu numai o sl 
saună, un cabinet nfl 
bibliotecă tehnică 1 
zor. Un grup social 
dispunînd de în căli 
pletează această 1
„casă a judo-ului-,l 
puține în țară ! ■

Modest, inginerul ■ 
cunoaște că „fără I 
unor oameni care | 
cordat 
re și 
fortul 
asigur _ 
lia acest cadru ms 
ternic...“. $i a roi 
nume : ing. loan
ing. loan Urcan. S 
că n-a lipsit nici 
moral șl materi^J 
ției de resort 
Alba.

Așa și-a creări 
Bușe școala sa de 
numără în prezen 
copil și tineri ! O 
care s-a format u| 
național, Viorel Ro| 
doka fruntași pe I 
Drăgoi șl Stelian 
Unul dintre ei, I 
Filip a ajuns „mîrj

de Ia începi 
m-au ti^B| 
meu.
Judo-uluMB

MIHNEA
SPRE

(LUDUL SPORTIV DINAMO BRAȘOV Așteptam mereu, 
neu la turneu ca 
ani) și talentata n,

LA A 35-a ANIVERSARE

ȘIIINJA PETROȘANI - GRIVIJA ROȘIE 18-9 (6-3)
• Sîmbătă derby-ul etapei a ll-a ți al

Dinamo 1Steaua
turului campionatului,

Metiul-restanță din etapa I 
a campionatului Diviziei „A" de 
rugby, dintre Știința Petroșani 
și Grivița Roșie, desfășurat 
miercuri după-amiază pe sta
dionul Știința din orașul de pe 
valea Jiului, a dat cîștig de 

• cauză XV-lui studențesc cu sco
rul de 18—9 (6—3). în pofida 
rezultatului oarecum sever 
(chiar șl pentru un meci de 
rugby), echipele au avut Pe
rioade alternative de dominare. 
Sportivii-gazdă, ceva mai de
ciși si mai incisivi, au reușit să 
termine victorioși, prin dropu- 
rile realizate de Nedelcu — o 
cifră record într-un singur 
meci : 6 ! (De notat faptul că 
acest jucător a activat, ta sezo
nul trecut, ta formația oaspe...) 
Pentru Grlvlța Roșie a punctat

care a transformat 3 
de pedeapsă. A arbitrat 

i lonescu (Constanta).

Tudose, 
lovituri < 
Octavian _______ __________

în urma acestui rezultat, cla
samentul complet al Diviziei 
„A". după prima etapă, menține 
în frunte pe Steaua, campioana 
tării, urmată de Farul, Știința 
Petroșani. C.S.M. Sibiu și Di
namo, toate cu cite 3 puncte, 
dar departajate de esaveraj...

O Sîmbătă. derby-ul etapei a 
n-a a Diviziei „A" de rugby 
și al... 
meciul 
a fost 
17. pe
Un excelent prilej de a vedea 
evoluînd cea mai mare parte a 
selecționabililor noștri pentru 
sezonul international de toamnă.

turului campionatului, 
dintre Steaua șl Dinamo, 
programat, de la orele 

stadionul din „Ghencea".

In anul 1949, sub impulsul 
creator al noii orânduiri din 
tara noastră, a luat ființă, 
in orașul de la poalele 
Timpei, Clubul sportiv Di
namo Brașov.

Datorită grijii partidului 
pentru viața de zi cu zi a 
tineretului patriei, pentru 
continua dezvoltare a edu
cației fizice și sportului, 
Clubul Dinamo Brașov a 
cunoscut, in cei 35 de ani 
de existentă, multe succese, 
atit in țari, cit și peste ho
tare.

Clubul a început eu 5 
secții pe ramuri de sport. 
Acum are 9, profilate în
deosebi pe sporturile de 
iarnă, în care sportivii de la 
Dinamo Brașov au rezultate 
dintre cele mal bune. Bi
lanțul clubului este punctat 
cu citeva performanțe de 
răsunet, care au culminat 
eu medalia de argint a 
biatlonistului Gheorghe Gir- 
niță la campionatele mon
diale din anul 1974, de la 
Minsk, eu medaliile de

bronz cucerite de luptătorul 
Stelică Morcov la J.O. din 
1974, de judoka Mihai Cioc, 
obfinută 
Angeles.

La cea 
sare se 
schiorii, 
tenismenii 
clubului 
printre cei mai buni, că 
mulți dintre ei sînt compo
nent ai echipelor reprezen
tative, luptând cu dra
goste și abnegație pentru 
culorile sportive ale țării.

A 35-a aniversare a 
bului Dinamo Brașov 
stituie pentru sportivii, 
nicienii, antrenorii șl 
drele de conducere un 
le} de trecere in revistă a 
ceea ce s-a realizat, de an
gajamente ferme pentru o 
muncă de inaltă calitate și 
responsabilitate. pentru o 
cit mai bună reprezentare a 
sportului brașovean în com
petițiile interne si interna
ționale.

la J.O. de la Los

de a 35-a aniver- 
poate apune că 

luptătorii, țudoka, 
i și handbaliștii 

brașovean se află

clu- 
con- 
teh- 
ca- 

pri-

Paul IOVAN

man, Mihnea 
valorifice dorin 
tascriindu-și num^P 
câștigătorilor unui n 
curs. îi dădeau ac 
marea sa pasiune pe 
tul alb", efortul fă 
depus la antrenanta 
ce. cje cîte 5—6 
ultimul rînd, expIP 
petițională internat 
mare întindere, ii 
mai mare decît avcJ 
riac și Ilie Năstase 
junioratului.

Și iată că anul 
unul dintre „marill 
Mihnea Năstase a 
prețul unor mari el 
vingînd adversari «s 
mai 
nala 
uluj de la Fiushii 
„Am 
nee — ne spunea 
tase la înapoierea 
temaționalele" S.U.J 
de puține ori am aju 
finale și finale, atîl 
Ie de simplu, cit șl 
dublu, dar cred că 
cel mai greu. Pe n 
tră de tablou (njil 
făcut pereche cu I

redutabili și i 
de dublu junii

participat la

ADNOTĂRI LA CAMPIONATUL INDIVIDUAL DE MOTOCROS
(Urmare din pag 1)

reușind să urce pe podiumul 
laureatilor.

Fără doar si poate că actua
lul campionat constituie, ea 
șl In anii trecuti. un nesecat 
izvor de elemente talentate. 
Acum se pune întrebarea dacă 
există o succesiune, o creștere 
continuă a valorilor de la ju
niori. la seniori. Răspunsul 
este, din păcate, negativ, con- 
semnîndu-se multe pierderi pe 
traseul juniori — tineret — se
niori. Se știe că din 1976. de 
cînd E. Millner a cîștigat, cu 
excepția ediției din 1981, an de 
an, invidiatul titlu de seniori 
sub îndrumarea competentă a 
tatălui său. P. Mulner. el 
din ce In ce mai puțini 
versari de talia sa. în 
pionatul din acest an s-na 
țit, mai mult ca oricînd, 
calajul de valoare, de C 
ceasta, motocrosistul nr. 
țării avind doar doi-tred par
teneri CAL Enceanu, P. Tiff - mai

are 
ad- 

cam-

, de
data a-

1 al

lenea și, uneori, AL Illeș) care 
l-au făcui față, mal mult sao 
mal puțin de-a lungul celor ’ 
etape. De ce, de atlția ani, E. 
Mfilner domină 
Detitională 
tru că 
ceilalți 
iași, el 
tră de
deprins de Ia vlrsta juniorilor 
mici eu rigoarea autodepășirii, 
eu disciplina efortului cotidian 
ta procesul de instruire, eu res
ponsabilitatea pregătirii temei
nice a motocicletei pentru con
curs. Din acest punct de ve
dere etalonul muncii depuse de 
cadrele tehnice' este diferit, 
majoritatea antrenorilor, „pri
zonieri** ai unor metode empi
rice, continuă să creadă că ma
șina poate suplini insuficien
ta pregătire fizică a elevilor 
lor. Mare eroare, cu evidente 
repercusiuni ta asigurarea suc
cesiunii valorilor, de ani și ani 
seniorii noștri nereușind să se 

distingă ta confruntările

______ arena eom- 
taternă 7 Pen

in comparație ca 
motocrosiști frun- 
reprezlntă o mos- 

serlozitate, fiind

internaționale.
Așadar, prodigioasa longevi

tate a cuplului tată-fiu P. Mal- 
ner-E. M«Iner, 
scria 
titiu, 
are la 
pentru 
meze exemplu nu pot fi____
de imaginat. De aid si credin
ța absolut justificată a multor 
părinți (și a unor antrenori mal 
tineri), care și-au pus ta gind 
cu ambiție, sîrgulntă si modes
tie ca băieții tor să ajungă mo- 
tocrosiștl consacrați, care să-i 
înlocuiască la vremea cuvenită 
pe actualii sportivi fruntași, nu 
numai doar prin privilegiul 
viratei, ti printr-o VALOARE 
cit mai ridicată. De aceea, so
cotim firească hotărîrea fede
rației de resort de a acorda un 
ajutor mal substanțial făurito
rilor de performeri — părinți 
sau antrenori — deciși să de
pună eforturi ca „tandemul 
Millner" să nu mai fie o floare 
rară—

f, care și-a ta
ta palmares al 10-lea 
dintre care 8 la seniori, 
bază EFORTURI care 
cel ce doresc să le ur- 

greu

DIN JURUL FILE
• RESTANTE. Astăzi sînt 

programate cele două restan
te din prima etapă a campio
natelor Diviziei „A" de 
La Constanța, formația 
nină locală Chimpex va 
replica vicecampioaneL

volei, 
femi- 
priml _ _ _ _  c.s.u. 

Galați, care zilele trecute a 
tiștigat turneul internațional de 
la Varșovia. în Capitală (sala 
Olimpia, ora 18) se tatîlnesc 
echipele masculine bucureștene 
Calculatorul și Steaua.
• PROBE DE CONTROL. 

Sportivilor care nu au trecut 
probele de control (fie că nu 
le-au Îndeplinit, fie că nu s-au 
prezentat pentru susținerea lor) 
Ii se oferă o nouă posibilitate 
de a-și căpăta dreptul de joc 
în campionate. Astăz.i (ora 9), 
în sala Agronomia din Capita
lă, sînt, programate restanțe la 
probe pentru candidații la joc 
în „A“. pe 26 septembrie se 
dau probe pentru „B“. iar o zi

mai tîrziu pentru 
Juniori și școlari.

• START ÎN „I 
ia startul și divizii 
volei. Participă 24 
feminine Și nu 
părțite in cW 3 
echipe. Zimbrul Si 
Oțelul oraș dr. P 
n-au drept de joc 
probele de control.
• TURNEU DE

La Timișoara, în s 
a Universității s- 
un turneu feminin 
re, cu 6 echipe, f. 
vizionara „B“ loca 
ca 10 p. (3—0 ct 
II. cu Armătura ' 
C.S.S., 3—1 cu E: 
ransebeș și 3—2 , 
Baia Mare), urma 
tex 9 p. Armătura 
min 7 t>, .,Poli“ II 
5 p (C. CREȚU -



ELEVII
DIN SALA!*

antrenorului. In munca de 
ecție și de modelare a vil- 

Mor sportivi. Aria de cu- 
rindere este largă, ea vizea- 

in special școlile din ve-
nătatea Cetății. Bucuria Ini- 

în judo atinge aseme- 
pro porții, incit copiii vin 

nguri la sală, n-au nevoie 
e nici un Îndemn, nici el șl 
ci părinții lor. Ne spunea 
tăi fraților Cutean, care a 

secției nu mal puțin de 
.. viitori voinici, pe Teodor 
etru (9 ani). Radu (10), 
xrlus (13) șl Dan (15): „E o 
ăcere să vezi cum se lucrează 

sala de judo, cu ambiție, 
u seriozitate, cu grijă pen

tru ordine șl disci
plină. Antrenorul 
este înainte de 
toate un educator, 
nu știu clți dln- 

re copil Iul vor ajunge 
nari campioni, toți Insă se 
formează ca tineri cu o fru
moasa personalitate...*.

Antrenorul dorește Însă ca 
nultl ’ '■ * —'----
atoșu 
this : 
nul ți 
llcat . 
ă din sală, 
iunoscută peste oraș șl Ju- 
leț munca noastră, cum s-a 
ntimplat cu Drăgol, care a 
ijuns chiar Ia Olimpiadă, tn 
980...“. speranțele antrenoru- 
ui T Pentru viitoarele mari 
■om petiții — Stelian Moldo- 
tan, Simion Goța șl Nlcolae 
țnahidean, cu perspectivă 
H^fcîndepărtată Radu Urcan. 

Dicu șl cel puțin unul 
lintre frații Cutean. Deocam- 
lată. . ' ----- ------
secției de 
îtructorul 
iuns Încă 
or, acolo ___
MbUe „există o zonă încă 
^^■plorată, cu un tineret 
rwmidabil pentru sport, pen
tru atletică grea*.Cu alte ...
dispune tn 
spațiu de 
antrenorul 
cu spiritul __  __ _
va căuta negreșit să-1 
șl mai cunoscut...

Tiberiu STAMA

yM

za ajungă șl mart cam- 
1 Ne mărturisește des- 

„Vreau ca tot mal 
dintre eel ce s-au de- 

judo-ulul, să mă... scoa- 
adică să facă

pentru că inițiatorul 
ludo de la Con- 

Alba lulls n-a a- 
tn inima -Apuseni- 
unde, cum recu

juxlo-ulcuvinte, ___ __
Alba de un vast 

afirmare pe care 
Constantin Bușe, 
său de dăruire, 

tacă

A FĂCUT UN

1

I VICTORIE CLARĂ A LUI DINAMO
(Urmare din pag l)

SPORTUL STUDENȚESC — INTER
flirmare din nao 1) a transferat cinci jucători de

I 
I
I
I 
I
I

I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I

dintre jucători : Rednic a ju
cat cu fașă la oiciorul sting. 
Augustin nu este De deplin re
făcut dună un accident suferit 
la Belfast I. Marin si Multescu 
sint si ei accidentați, iar Stâ- 
nescu a devenit indisponibil 
duDă iocul de ieri. Adăugind 
si iocul lipsit de claritate din 
multe momente al lui Dinamo, 
iată cîteva din motivele care 
au făcut ca. ieri Dinamo să 
nu joace în largul său.

începutul partidei ni-i arată 
De jucătorii ciprioti tăcind un 
marcaj strict la piesele de bază 
ale lui Dinamo, o apărare 
grupată, cu preocupare doar 
pentru distrugerea acțiunilor de 
atac ale formației din fată, si 
nicidecum pentru construcție, 
în sfîrsit. multă atentie dată 
contraatacului. Deci .scenariul" 
obișnuit al echipelor care joacă 
în deplasare. Contrar aspectu
lui jocului, la un contraatac pe 
centru al oaspeților <min 17). 
si Ion Marin, si Movilă sint 
prinși pe pieior gresii de im
petuosul Sawidis eare trece 
printre ei. Moraru încearcă să 
repare gafa coechipierilor săi 
si iese mult din poartă 
SAWIDIS îl driblează si pe 
el si înscrie aproape nestinghe- 
rit : 0—1. Dinamovistii îsi re
iau atacurile, dar ele sint 
purtate cu încetinitorul dind 
posibilitate rapizilor jucători 
ciprioti sâ-si ocune rozitiile 
în apărare si eealarea nu va 
surveni decît ca armare a u- 
nei lovituri fixe (min. 25) : 
Rednic este faBltat la K m 
de poartă, execută ORAC eu 
măiestria-i recunoscută si 1—L 
Trei minute mai tîrziu. Ia una 
din frumoasele (si rapidele) 
aetiuni de atac ale campioanei

DINAMO BUCUREȘTI 4 (4) 
OMONIA NICOSIA 1 (1)

Stadion Dinamo - teren bun ; timp 
frumos, cald; spectatori — circo 17 OOC- 
Șuturi : 15—6 (pe poartă : Ș-3). Cer
nere : 9—1. Au marcat : ORAC (min. 
25 ;■ 35). IUIBA (min. 2Ș). ȚALNAK 
(min. 13). respectiv SAWIDIS (min. 17).

DINAMO : Morarj - Redo c. Mo
vilă, I. Morin. STANESCU (min. 40 
AAD) - ȚALNAR Drog-.ec. Socio. 
ORAC — Augustin. Tufbc.

OMONIA : Hori tu - lakovu. G-.go- 
rtoa. Cites Patikis — Philipos. TS1- 
KOS. SAWIDIS - Pr ' opou. Kandllos. 
KANARIS.

A arbitrai bine Stores Hijenki ; Io 
linse FohrutAn Fcilcgb:. și Tmico 
Mogeovski. toți din Iugoslava

Cartonase galbene : PA71CS, KU- 
TOS, MORARU.

— ca Si inițierea unor atacuri 
rapide Ia poarta milaneză. 
Ieri la prinz. antrenorul prin
cipal Constantin Ardeleanu 
ne-a comunicat că s-a oprit 
asupra următoarei formule de 
echipă: Speriatu — M. Mihail, 
lorgulescu. Cazan. Munteann II
— Țerheș. Pană Bozeșan — 
Hagi. M. Sandu. Coraș. Pe 
lista de rezerve vor figura

marcă (Mandorliui Causio» 
Brady. Bonacini si vest-germa- 
nul Rummenigge. ultimul sus
pendat o etaDă pentru două 
cartonașe galbene).

Fotbaliștii lui Internazionale 
au sosit ieri, la orînz. în Ca
pitală cu un avion special. 
Antrenorul Ilario Castagner 
ne-a făcut următoarea decla
rație : „Avem de înfruntat un 
adversar valoros. Sportul stu-

IMPORTANT PAS

noastre. Sueiu sutează puter
nic de Ia 24 m. Haritu respinge, 
dar TVLBA. atent. înscrie ca 
capul, sub bară : 2—L Des
prinderea va veni in min. 33. 
cînd TALNAR va fructifica • 
excelentă centrare a Ini Stă- 
nescu (unul dintre cei mai 
buni jucători de oe teren) : 
3—1. Dinamo simte că adver
sara sa nu poate rezista atacă 
decisiv si în min. 35 același 
ORAC execută senzațional • 
lovitură liberă de la 17 m 
(fusese faultat Seciu) si 4—L 
Tsikos venise si el in poartă, 
alături de Haritu dar amindai 
s-au uitat neoutinciosi la 
minge, care i-a ocolit si s-a 
dus. ca pusă cu mina in celă
lalt colt al pârtii I Au fost a- 
cestea. cele mai frumoase mo
mente ale meciului, pentru că 
in repriza a doua ambele e- 
chipe s-au angrenat din nou 
în jocul dezlinat de la înce
putul partidei. Doar in final 
atacantii Omeniei oroEtind de 
neatenția liniei defensive a di- 
namoviștilor. si-au creat cîte
va situații bune, ca acelea din 
min. 82 (Kanaris e deposedat in 
ultima clipă), min. 84 (acțiune 
Kandilos). min. 35 (Ion Marin 
si Moraru sint depășiți de a- 
celași Kanaris).

Fotbaliștii de la Internazionale Milano 
portul internațional Otopeni.

cinci dintre următorii compo-

RAREA ÎN ARENA MONDIALĂ

nenți ai lotului: portarul Za- 
riosu și jucătorii de rimp Chi- 
haia. Munteanu 1, Șerbănică, 

Burchel. Bucurescu și FL Gri- 
gere. Antrenorii .,aib-negrilor“ 
vor miza totul pe ..cartea ata
cului*. singura modalitate de 
a păstra șanse de calificare 
pentru retur.

Internazionale evoluează as
tăzi pentru a cincea oară în 
România, de trei ori avind ca 
adversară pe Dinamo (în 1964, 
1965 in C.C.E. și 1981 in Cupa 
U.E.F.A.) șl o dată pe Uni
versitatea Craiova (In 1980. în 
C.C.EJ. Ultima prezență a e- 
chipei italiene la București, in 
anul 1981. a coincis ea succesul 
echipei Dinamo (1—1 la Mila
no și 3—2 la București), care 
s-a calificat în turul următor 
al Cupei U.E.F.A. Formația 
milaneză nu este. deci, imbata
bilă. chiar dacă in această vară

la sosirea pe aero- 
Foto : N. DRAGOȘ

dentesc este o echipă solidă 
Și omogenă, din rindurile că
reia se detașează lorgulescu, 
Hagi. Bozeșan și Coraș. As fi 
foarte mulțumit dacă am reuși 
un rezultai de egalitate". Iată 
și ,11“-Ie comunicat de an
trenorul I. Castagner: Zenga
— Bergomi. Collovati Bini. 
Baresi — Causio Mandnrlini. 
Brady, Sabato — Altobelli, 
Muraro. Pe lista de rezerve 
figurează : Reccbi Ferri. Ma
rini. Ieri jucătorii milanezi 
au efectuat un antrenament 
de acomodare oe stadionul 
.23 August".

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Spania, 
avîndu-1 la centru pe Llamo 

Castillo.
Meciul va fi transmis la 

radio și televiziune.
Biletele se vînd la casele o- 

bisnuite la sediul clubului si 
la stadionul „23 August".

iLconardo Lavalle) se aflau cu- 
Ipluri puternice, bine situate in 
bltin^Ie clasamente mondiale". 
l^flKfirmind cele spuse 
S^Bspătul campion de 

La Flushing Meadow, 
consemna că in primul 
Năstase — Lavalle au i 
bu 6- 4, 6—2 de 
, Wimbledon “-ului 

acest an,
I^Kro-Brown. Semifinala a 
fost așteptată cu cel mai mare 
interes de tehnicieni și de 
cronicarii de tenis ai multor 
tiare americane și din întrea
ga lume, întrucît adversarii 
lui Năstase — Lavalle erau 
redutabilul tenisman din S.U.A. 
Lake Jensen (nr. 1 în lume în 
jltimul clasament al juniorilor, 
atît la simplu, cit și la dublu) 
Si Patrick McEnroe (fratele lui 
Tohn McEnroe), aceștia din ur
nă fiind cîștigătorii din acest 
in ai turneului de la Roland 
Garros. Năstase — Lavalle an 
cîștigat cu 7—5, 6—2. „Finala 
— ng spune Mihnea — pe care 
im jucat-o împotriva laurea- 
;ilor „Internaționalelor" Italiei 
lin acest an, Jaime Izaga (Pe- 

— Augustin Moreno (Me- 
și cîști-ată de noi

(7—5 tie-break). 1—6, 6—1, 
adus, mie și partenerului 
Lavalle, satisfacția reali- 
unei dorințe de mult vi- 
ca și 

tn presă și 
knericană"...

Trecuseră _ ______
pe la revenirea acasă și Mih- 
hea Năstase a fost solicitat de 
antrenorul echipei naționale de 
seniori. Alexe Bardan, să se 
antreneze cu ceilalți selecțio- 
pabili in vederea tntîjnirii din 
cadrul „Cupei Davis“ cu repre- 
zenta^a R.F. Germania. „Mă

de 
dublu, 

vom 
tur 

dispus 
cîștigătorii 

de juniori 
americanii Tri- 
Semi finala

SELECȚIA FĂRĂ TESTĂRI MEDICALE ADECVATE
SORTITA UNOR REZULTATE NECORESPUNZATOARE

Opinii, pc baia unor studii de 6 ani, ale medicului de la luceai Urni, Eugen Cristea

u) 
uc),

ie-a 
neu 
sării 
fate,

CU

aprecieri elogioase 
la televiziunea a-

doar cîteva ceasuri

bucură nespus că am făcut 
acest pas — a spus Mihnea In 
pauza unei ședințe de pregăti
re de la complexul .,23 August" 
din Capitală. Mă voi strădui 
ca această primă selecționare a 
mea în lotul de „Cupa ~ 
să dovedească justețea 
caz că voi și juca în 
României voi incerca 
valorific experiența, 
ciț mai bine in fața valoroșilor 
parteneri vest-germani".

înainte de turneul de la 
Flushing Meadow, Mihnea Năs
tase ocupa locul 4 în clasa
mentul mondial al juniorilor 
(proba de dublu). „Cred eă am 
trecut pe locul I — ne spunea 
— întrucît Ia această impor
tantă competiție se acordă un 
număr mare de puncte".

Davis*4 
el. în 
echipa 
să-mi 

evoluînd

Ion GAVRILESCU

Doctorul Eugen Cristea, veri- 
tabil om de sport, se află la 
clubul național Luceafărul încă 
de la înființarea acestuia, în 
vara lui 1978. în tot acest tLmp 
el a avut posibilitatea să efec
tueze o suită de testări comple
xe asupra a circa 400 de jucă
tori proveniți din toate eșaloa
nele fotbalului nostru. Doctorul 
Eugen Cristea cunoaște, deci, 
foarte bine realitățile Luceafă
rului (și ce se întîmplă acum în 
club), dar a ajuns și la o serie 
de concluzii de ordin general 
privind selecția — în RAPORT 
CU VÎRSTA — această problemă 
atât de importantă în fotbal. Re
cent ni s-a destăinuit, accentu- 
înd îndeosebi asupra unora din
tre aspectele selecției.

— Clubul Luceafărul a fost 
gîndit bine și în primii ani a 
reuniț marea majoritate a valo
rilor de la o anumită categorie 
de vîrstă, Iar pregătirea junio
rilor s-a efectuat la un nivel 
corespunzător. Treptat, însă, lu
crurile s-au deteriorat, două 
fiind după părerea mea cau
zele : 1. selecția necorespunză
toare și 2. organizarea defec
tuoasă a treburilor clubului. Se
lecția e una dintre cele mai di
ficile probleme la nivelul copU- 
juniori. Ideal ar fi ca procesul 
de selecție să înceapă cît mai 
de timpuriu, chiar la șase ani, 
cum susține șl Mircea Lucescu. 
Or, în fotbalul nostru acest pro
ces începe de regulă la 12—13 
ani, Iar jucătorii care vin la 
Luceafărul (cel mai mici la 14— 
15 ani), se află în cea mad difi
cilă perioadă de creștere, aceea 
a pubertății. Iată cîteva exemple 
care spun totul. Gheorghiu de 
la Iași s-a prezentat la noi cu 
o talie de 178 cm șl tn decurs 
de un an și jumătate a ajuna 
la 185 cm 1 Soare, Răduleseu și 
Matache (Ultimii doi de la Con-

stanța) au avut creșteri uluitoa
re (cel de al doilea de 12 cm) 
în ultimul an de juniorat ! Ma
rea majoritate a antrenorilor nu 
iau In considerație vîrsta biolo
gică a jucătorilor, • — - 
numai “ 
junior 
poate 
că de 
răban, 
’87, e 
vîrstă ___ __ _______ ___
aibă o îndemînare mai scăzută. 
La fel și Mistode, vîrf de atac, 
de 182 cm, care mai poate creș
te 5—6 cm în înălțime. Toate 
aceste „explozii" sau „stagnări* 
— evidente între 13 și 17 ani — 
trebuie foarte bine corelate cu

_____ ghidîndu-se
după cea cronologică. Un 
de 15 ani, de exemplu, 

avea dezvoltarea biologi- 
17 ani. Dar și invers. Dă- 
libero la echipa U.E.F.A. 
mai mic cu un an ca 
biologică și e firesc să

Subiecte
de actualitate

procesul de instruire pentru a 
nu se ajunge Ia luarea unor de
cizii uneori dureroase pentru cel 
în cauză. Sint lucruri valabile 
nu numai pentru Luceafărul, ci 
pentru toate pepinierele fotba
lului nostru. Care ar fi Ideea 
care se desprinde din constatări
le făcute T Că indiferent de ceea 
ce se întîmplă în perioada pu- 
bertară — șî se întâmplă destu
le — îndemânarea căpătată îna
intea ei NU poate fi' pierdută. 
Un copil foarte înzestrat pentru 
fotbal la 12—13 ani va fi la fel 
de talentat șl Ia 18, plus acu
mulările căpătate pe parcurs. 
Și mai doresc să spun ceva. 
Dacă într-o selecționată U.EJ.A. 
*88, să zicem, 5—6 jucători au 
vîrstă biologică mal mare, atunci 
ea are toate șansele de izbîndă 
într-o competiție de amploare.

— Antrenorii de la Luceafărul 
aceste consta-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
[numerele extrase la tra
gerea PRONOEXPRES DIN 19 
SEPTEMBRIE. Extragerea I : 20 
22 28 29 21 42 ; Extragerea a Il-a: 
12 45 36 43 32 17.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI I 
154.462 lei din care 66.670 lei re
port la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
MN S SEPTEMBRIE. FAZA I : 
sategoria 1 : 1 variantă 100 % = 
lutoturlsm „Oltclt- (66.750 lei) șl 
I variante 25% a 16 688 lei ; cat.

2 : 3 variante 100% a 13.324 lei in 
cadrul căreia
locuri în R.P. Polonă și diferența 
în numerar și 6 variante 25% a 
3.331 lei ; cat. 3 : 2 variante 100% 
a 7.994 Iei, în cadrul căreia o ex
cursie de 1 loc în R.P. Polonă și 
diferența în numerar și 
rdante 25% a 1.999 lei ;
39 variante a 1.537 1
82,25 a 729 lei ; cat. 6 : 
100 lei ; cat. 7 : 7.001 a

o excursie de 2
2 variante 25% a 6.933 lei ; 
: 8 variante a 5.200 lei ; cat. 

cat. E : 76,50 a 
F : 3.058,50 a 40 leL

rar și 
cat. C
D : 30 a 1.387 lei ;
544 lei ; cat.

va-
4 :
5 :

22 
=x , cat. 
lei ; cat.

446,75 a
40 lei ;

Autoturismul „Oltcit" (66.750 lei) 
a fost câștigat de Eugen Băiașu 
din București.

FAZA A 11-a : categoria B : 1 va
riantă 100% a 27.733 lei, în cadrul 
căreia o excursie de 2 locuri în 
R.P. Polonă și diferența în nume-

Q Doar astăzi se mai pot pro
cura bilete cu numerele prefe
rate pentru tragerea marilor cîș- 
tiguri la LOTO, de vineri 21 sep
tembrie. După cum s-a mai anun
țat, această tragere are o nouă 
formulă tehnică, menită să asi
gure sporirea șanselor de cîștig.

țin cont de toatetari ?
— Unii da, alții nu I Cert este 

că cei mal mulțl 
țară, care se ocupă de copii și 
juniori, procedează... Invers de- 
clt cei francezi, de exemplu. Nu 
demult am stat de 
Georges Boulogne, 
tehnician francez, care 
tăinuit cîteva dintre 
muncii sale la acest 
fotbalului. El spunea 
junior intrat în vederile 
ționerilor se prezintă la 
cu o cartotecă tn care 
trei... sine qua non : 
perfectă de sănătate :

antrenori din

vorbă cu 
reputatul 
ne-a des- 
secretele 
nivel 
că

al 
orice 

seiec- 
1 Ofturi 
există 
starea 

V.O2. 
bare-

1.
2. 

—capacitatea de efort ; 3. 
muri de viteză pe 30 și 60 m. 
Abia al patrulea capitol se re-

feră Ia fotbalul propriu-zis. An
trenorii noștri se ghidează însă 
numai după : „știe cu mingea, e 
bun". Și nu-i chiar așa. Cum e 
posibil, de exemplu ca la Lu
ceafărul să vină jucători cu 11, 
12 și 13 probleme dentare, cînd 
în fiecare oraș, în fiecare școa
lă, există cabinete stomatologi
ce ? De altfel. 70 la sută dintre 
cei care apar a Luceafărul au 
probleme dentare ! Țîrlea, un 
alt exemplu, operat de apendi
cită, a stagnat enorm, un an și 
jumătate, nemareînd nici un 
gol ! Alexa și Eduard, cu tulbu
rări respiratorii, au trebuit să 
fie și ei operați, să se piardă 
mult timp, deși toate 
puteau fi făcute mult 
vreme. Trebuie să se 
cont apoi și de alte 
profilul psihologic. Bucico, de e- 
xemplu, e un mare emotiv îna
intea meciurilor-cheie. Hagi dim
potrivă ; așa se și explică as
censiunea lui rapidă. Am făcut 
multe testări în acești șase ani, 
unele cu rezultate deosebite, dar 
totul este să se tină cont de 
ele, dacă vrem să lucrăm știin
țific și să progresăm Și pentru 
a pune punct acestui subiect, 
selecția, părerea mea este că 
pentru Luceafărul ea trebuie fă
cută de oameni neutri, cu 
riența necesară, nu de 
norii clubului.

— Numai selecția să fie 
insucceselor Luceafărului 
ultima perioadă ?

— Nu vreau să intru în 
amănunte, dar n.u pot trece pes- 
V* faptul că. în primii ani, mun
ca era foarte bine organizată și 
disciplina riguros respectată. 
Constantin Ardeleanu a fost un 
antrenor ferm, el însuși u-n e- 
xemplu de corectitudine. După 
el a început ..vînzoleala" antre
norilor prin club, ajungînd-u-se 
pînă acolo ca o promoție să 
aibă cite 3—4 antrenori, unii 
fiind înlocuiți chiar Înaintea În
tâlnirilor oficiale internaționale. 
Și rezultatele s-au văzut...

■cț
Rezu-ltatele s-au văzut, au fost 

necorespunzătoare, și selecționa
tele U.E.F.A. ’84 au ratat califi
carea în C.E. Acum bat la ușă 
meciurile ediției ’85 ale acestor 
campionate europene și Clubul 
Luceafărul continuă să-și des
fășoare activitatea pe aceleași 
coordonate... învechite. Afirma
țiile doctorului Eugen Cristea 
pot constitui — considerăm 
PREMISELE de la care să 
pornească, pentru ca această 
nitate să redevină ceea ce 
dorit să fie de’ la început : 
adevărat centru național.

acestea 
mai din 

mai tină 
date, de

expe- 
antre-
cauza 

din

multe

se
u- 

s-a 
un

Laurentiu DUMITRESCU



unim ale secretarului general al grupului
PARLAMENTAR 01 PRIETENIE JAPONiA - ROMANIA

Președintele Marii Adunări 
Nationale. Nicolae Giosan. a 
avut. miercuri, o întrevedere 
cu Setsu Shiga, secretarul ge
neral al Grupului parlamentar 
de prietenie Japonia — Româ
nia. care se află in vizită în 
tara noastră.

Au fost evidențiate bunele 
relații româno-japoneze. subli- 
niindu-se contribuția ne care 
parlamentele din cele două 
tari, grupurile parlamentare de

La Ploiești, de vineri pină duminică 

„CUPA PRIETENIA" LA TENIS (junioare)
Pentru prima dată tara noas

tră găzduiește, la sfîrșitul aces
tei săptămîni — vineri, sîmbă- 
tă și duminică — competiția 
feminină de tenis pe echipe 
„Cupa Prietenia", rezervată ju
nioarelor pină la 16 ani. Și-au 
anunțat participarea, alături de 
reprezentativa țării noastre, 
formațiile Bulgariei, R.D. Ger
mane și Ungariei.

întrecerea va fi găzduită de 
municipiul Ploiești. „Prin pa
siunea pentru tenis a cadrelor 
didactice și a directoarei Mag
dalena Antonescu — spunea 
Florența Mihai, secretară res
ponsabilă a F.R. Tenis — la 
Liceul industrial de chimie din 
Ploiești au fost amenajate 8 
terenuri de zgură. Suprafețele 
de joc sînt de cea mai bnnă 
calitate, ceea ce ne-a determi
nat să oferim C.J.E.F.S. Pra
hova și acestei unități de în- 
vățămint organizarea „Cupei 
Prietenia". Astfel Ploieștiul in
tră in circuitul tenisului, fapt

BALCANIADA DE BOX
(Urmare din pag 1)

prezentanti ai Bulgariei. Iugo
slaviei sau României.

. Incepind de marți, iubitorii 
sportului cu mănuși din Brăila 
vor avea prilejul să urmăreas
că întrecerile actualei ediții a 
Balcaniadei de box. Eveni
mentul este așteptat cu inte
res nu numai de spectatori, ci 
și de sportivii care ne vor re
prezenta la acest turneu pu
gilistic. Dacă despre oaspeți nu 
avem încă amănunte. despre 
sportivii români am cerut rela
ții antrenorului emerit Ion Fo- 
pa. care împreună cu mai tî- 
nărul—său coleg Calistrat Cu- 
țov. se ocupă de pregătirea lo
tului nostru reprezentativ :

— Balcaniada de box repre
zintă pentru noi una dintre 
competițiile de prestigiu la 
care participăm de mai mulți 
ani. Ne-am prezentat bine de 
foarte multe ori și dorim ca 
și acum, la Brăila, să demon
străm că boxul românesc are 
resurse mereu valoroase. Mă 
exprim astfel deoarece vom 
prezenta o echipă cu mulți 
sportivi tineri și eu contez, în 
primul rind, pe dorința lor de 
a se afirma. Pentru aceasta 
ne-am pregătit cu seriozitate și 
sper că băieții mei vor juca 
primul rol in frumosul specta
col sportiv care cu siguranță că 
va fi această ediție a Balca
niadei.

TELFX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Alte rezultate 

din concursul de la Beijing, 
bârbați : 200 m — He Boadong 
(R. P. Chineză) 21,54 ; 400 m.g.
— Scholz (R.F.G.) 50,21 ; 800 m
— Cramm (Anglia) 1:46,45 ; su
liță — Daveil Ottely (Anglia) 
83.56 ; lungime — Pang Yan 
(R.P. Chineză) 7,99: 3000 m. obst.
— Li Yuanming 8:44,78 ; femei:
3000 m — Agnese Possamai (Ita
lia) 9:40.87 ; 100 m.g. — Judy
Simpson (Anglia) 13.41 ; 400 m.g.
— Chen Dongmei (R. P. Chine
ză) 59.05 .

BASCHET • într-un meci a- 
miical masculin disputat la Sa
rajevo, echipa Real Madrid a 
dispus de formația Bosnia Sara
jevo CU 92—82 (50—34).

HANDBAL • Cîteva rezultate 
din cadrul C.M. școlar, care are 
loc în Franța, la Marsilia, bă- 
ieți : Polonia — Italia 12—11. 
Franța — Turcia 17—14, Belgia — 
Portugalia 15—17, Franța — =pa- 
nia 13—10, Polonia — Danemarca 
16—10, Turcia — Spania 20 -19 ; 
fete: Turcia — ^Spania 20—6 (!), 
Israel — Spania 16—8. Danemar
ca — italia 15—11, Polonia — 
Franța 14—10.
• Turneu internațional feminin 
la Bratislava : inter Bratis
lava — Union Admira Viena 
23—16 (8—6). 

prietenie o aduc la intensifi
carea colaborării dintre cele 
două țări în domenii de inte
res comun.

Oaspetele japonez s-a întîl- 
nit, în cursul aceleași zile, cu 
Haralambie Alexa, președintele 
Consiliului National pentru 
Educație Fizică si Sport.

A fost prezent Takaaki 
Hasegawa, ambasadorul J apo- 
niel la București.

care ne bucură in mod deo
sebit".

Echipa României. pregătită 
de antrenorul emerit Ștefan 
Georgescu, are în componență 
pe proaspăta campioană națio
nală de junioare Diane Sa- 
mungi, precum și pe Teodora 
Tache, Otilia Pop, Aurelia 
Gheorghe și Co/ina Taloș. E- 
chipele vor juca între ele câte 
cinci partide: patru de simplu 
și una de dubiu.

ECHIPA ROMÂNIEI
DE „CUPA DAVIS"

(Urmare din pag. 1)

sabile, Florența Mihai, și a 
antrenorului echipei, Alexe 
Bardan — a aprobat compo
nența echipei. Aceasta are ur
mătoarea alcătuire: Adrian

— Ne puteți da formația 1
— Am avut la dispoziție un 

Iot mai mare de sportivi și 
încă nu ne-am fixat definitiv 
asupra titularilor. O vom face, 
poate, chiar in ajunul între
cerilor. Vă pot da. insă, lotul 
in ordinea categoriilor : Virgil 
Iordache (Tractorul Brașov), 
Marin Vișan (Oțelul Tirgovij- 
te). Marian Finățan (Steaua), 
Nicolae Talpoș (Metalul Sa- 
Ionta), Costin Siancu (Steaua), 
Cornel Silitră (Dinamo), Ni
colae Brinzei (Nicolina Iași), 
Florian Tireomnicu (Dinamo), 
Rudei Obreja (Dinamo), Ni
colae Balaban (Dacia Pitești), 
Doru Maricescu (Steaua). Mar
cel Marcu (B. C. Brăila), Pe
tre Bornescu (Mecanică fină 
București), Dorin Răcani 
(Dinamo), Gheorghe Preda 
(Steaua), Teodor Pirjol (Voin
ța București) si Paul Golum- 
beanu (Dinamo).

— In tot acest lot nu figu
rează decît patru campioni 
naționali „en titre" : Stancu, 
Brinzei, Maricescu și Pîrjol. 
Este acesta lotul reprezenta
tiv ?

— Da. Acesta este Ia ora 
actuală lotul reprezentativ. 
V-am spus că rom prezenta o 
echipă cu multi boxeri tineri, 
de perspectivă. Eu cred că au 
mari posibilități de afirmare. 
Urmăriți-i și veți vedea că 
optimismul nostru este fondat.

ȘAH • întîlnirile de marți 
după-amiază șl respectiv 
miercuri în cadrul C.M. de 
șah au fost ambele aminate. 
Campioana mondială Maia Ct- 
burdanidze, condusă cu 1—2. la 
capătul primelor trei partide 
cu Irina Levitina, a făcut uz 
de primul timp de odihnă din 
cele trei la care are dreptul și 
exemplul ei a fost urmat de 
Anatoli Karpov, care a cerut 
amînarea partidei a 4-a. ega- 
lindu-1 astfel la... time-outuri 
pe șalangerul șău. Garri Kas
parov. Reamintim că scorul 
meciului pentru titlul mondial 
masculin este de 1—0 în fa
voarea lui Karpov. Această 
partidă (în care Kasparov are 
piesele albe) urmează să se 
desfășoare vineri, la Moscova.

• După opt runde și disputarea 
unor partide întrerupte, în turne
ul internațional feminin de la 
Battony (Ungaria) conduce Seme
nova (U.R.S.S.), cu 7 puncte, ur
mată de Alehina (U.R.S.S.) — 6 
p, Grosz (Ungaria) — 5,5 p, Ger
trude Baumstark (România) — 5 
p, Kurucsai (Ungaria) — 4 p etc.

IN „TURUL BULGARIEI-
S-AU MAI DISPUTAT

ÎNCĂ DOUĂ ETAPE
în „Turul Bulgariei" s-au 

disputat încă două etape. Pri
ma dintre ele a fost o probă 
contracronometru, consumată 
dimineața, pe un circuit de 22 
km, la Albena, în care primul 
loc a revenit liderului clasa
mentului general individual, 
bulgarul Nencio Staikov, care 
a acoperit distanța in 27:47 cu 
o medie de 47,196 km/h. După 
aceea s-a dat startul în cea 
de a 7-a etapă, pe traseul Al
bena — Sliven (126 km). Pri
mul a sosit polonezul Lehoslav 
Mihaliak în 3 h 17:35. urmat 
de sovieticul Aleksandr Evpak 
la 5 s șl de polonezul Zbig
niew Lidowiniak la 7 s. In 
clasamentul general pe primele 
trei locuri se află în ordine: L 
Staikov (Bulg.) 23 h 54:35 
Klimov (U.R.S.S.) 23 h “
3. Jdanov (U.R^.S.) 23 h 
Rutierul român Olimpiu 
se află pe locul 8. la
Etapa a 8-a se va disputa pe 
traseul Sliven — Klrjall.

; 8. 
5538; 
55:56. 
Celea 
2:56,0.

PENTRU MECIUL

CU R. F. GERMANIA
ani), Andrei Dir-Marcu (23 de 

n (25h Mihnea Năstase (17) 
și Mihai Vanță (18). Este cea 
mai tinără echipa pe care a •- 
liniat-o vreodată România in
tr-o confruntare pentru „Cupa 
Davis*. „Medul eu reprezenta
tiva R.F. Germania, afirmă AL 
Bardan, se anunță oricum deo
sebit de dificil, chiar si in cazul 
cînd am fi putut beneficia de a- 
portul lui Florin Scgărceanu. 
Prin absenta acestuia care, cum 
se știe, se mobiliza enorm in me
ciurile pentru „Salatieră", singu
ra noastră cale era să apelăm la 
tinerii șl foarte tinerii jucători. 
Vom incerca să 
rezultat cit mai 
sini hotăriți să-și 
tereselor echipei 
ultima picătură
Meciul va fi condus de Alan 
Mills ajutat de judecătorii neu
tri Peter Webster și George 
Grime (toți Marea Bri-
tanie).

primul (5—2), scorul fi- 
fost de 6-5 (5—1. 1—3, 
tinerii hocheiști suedezi 
la un pas de egalitate

obținem un 
bun. Băieții 
dăruiască in- 
naționale și 
de energie".

La

PRIMA ETAPĂ ÎN CUPELE EUROPENE
A început noua ediție. 1984—85, a cupelor eu

ropene la fotbal. Iată rezultatele din prima eta
pă (jocuri-tur). sosite pină la închiderea edi
ției. Două meciuri din „Cupa U.E.F.A." (Spor
tul studențesc — Internazionale și Widzew

Lodz — Aarhus) se dispută astăzi.
Meciurile retur au loc la 3 octombrie (cî

teva dintre ele sînt programate pe 2 si 4 oc
tombrie). iar tragerea la sorți a etapei secunde 
se va efectua la 5 octombrie

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Levski Spartak — V. f. B. Stuttgart 1—1
Lech Poznan — F. C. Liverpool 0—1
F. C. Aberdeen — Dinamo Berlin 2—1
Dinamo București — Omonia Nicosia 4—1
Ilves Tampere — Juventus Torino 0—4
Feyenoord — Panathinaikos 0—0
Austria Viena — La Valetta 4—0
Steaua roșie — Benfica 3—2
Avenir Beggen — I.F.K. Goteborg 0—8
Bordeaux — Athletic Bilbao 3—2
Grasshoppers — Honved Budapesta 3—1
Vaalerlengen (Nor.) — Sparta Praga 3—3
Trabzonspor (Tur.) — Dniepr (U.R.S.S.) 1—0
Akranes (Isl ) — S. K. Beveren 2—2
Linfield (Irl. Nord) — Shamrock Rover» 0—0
Labinoti (Albania) — Lingby (Dan.) 0—3

CUPA CUPELOR

Rapid Viena — Besiktas 1—1
Bayern M°nchen — Moss (Norv.) 4—1
Wrexham — F. C. Porto 1—0
Metz — C. F. Barcelona 2—4
Dinamo Moscova — Hajduk Split 1—0
A. S. Roma — Steaua București 1—0
B. K. Copenhaga — Sittard (Olanda) 0—0
Malmo F. F. — Dinamo Dresda 2—0
Wisla Cracovia — Westmannaeyjer 4—2
Trakia Plovdiv — U. S. Luxemburg 4—0
Siofoki Ban (Ung.) — Larissa (Grecia) 1—1
Ballymena (Irl. N.) — Hamrun (Malta) 0—1
Inter Bratislava — Kuusyisi 2—1

UCD Dublin — Everton 0—0
La Gantoise — Celtic Glasgow 1—0
Apoel (Cipru) — Servette Geneva 0—3

CUPA U.E.FA.

Rabat Ajax (Malta) — Partizan Belgrad 3—3
Glentoran Belfast — Standard Liege 1—1
Differdange (Lux.) — Ajax Amsterdam 0—0
F. C. Reykjavik — Q P. Rangers 0—3
Bohemians Dublin — Glasgow Rangers 3—2
F. C. Sion — Atletico Madrid 1-0
Frankfurt Oder — P.S.V. Eindhoven 2—0
Real Madrid — Wacker Innsbruck 5-0
Videoton — Dukla Praga 1—0
Manchester United — Raba Gyor 3—0
Dukla Banska By. — Borussia Monch. 2—3
Real Valladolid — Rijeka 1—0
Paris St. Germain — Midlothian (Scoția) 4—0
Anderlecht — Werder Bremen 1—0
A.I.K. (Suedia) — Dundee United 1—0
Dinamo Minsk — J. K. Helsingin 4—0
F. C. Koln — Pogon Szczecin 2—1
Nottingham Forest — F. C. Bruges 0—0
Lok. Leipzig — Lillestrom (Norv.) 7—0
Odense (Dan.) — Spartak Moscova 1-5
Southampton — Hamburger S. V. 0—0
Oester (Sued.) — L.A.S.K. Linz 0—1
Bohemians Praga — Limassol (Cipru) -^4—0
Olympiakos Pireu — Neuchatel (Elv.) ^b.-o
Sliven » — Zeleznicear 1—0
Betis Sevilla — Univ. Craiova 1—0
Monaco — Ț.S.K.A. Sofia 2—2
Fenerbahce — Fiorentina 0—1

• In meci amical. La Monte
rrey (Mexic) : Mexic — Argenti
na 1—1 (1—1). Oaspeții au des
chis scorul tn mln. 12 prin 
Burruchaga, Iar gazdele au ega
lat prin Negrete tn min. 15.
• La 26 septembrie se va dis

puta la Copenhaga meciul dintre 
echipele Danemarcei șl Norve
giei, contînd pentru prelimina
riile C.M. (grupa a 6-a euro
peană). In vederea acestei par

Comentariul saytaminii
MIRAJUL PROFESIONISMULUI...

Este evident că pentru a pu
tea deveni un profesionist al 
sportului trebuie, mai tntlt, «4 
fi avut o activitate laborioasă, 
ca amator, iar afaceriștii de 
tot felul care roiesc tn jurul 
arenelor profesionista urmă
resc, firește, pe cei mai buni 
dintre sportivii amatori. De 
aceea, aricind un sportiv câș
tigător al unui titlu mondial 
sau olimpic are, de la bun 
început, un „gaj* substanțial l 
Este, tn lumea occidentală, u- 
nul din motivele pentru care 
mulți tineri se pregătesc foar
te bine pentru marile compe
tiții ale sportului mondial o- 
mator, tn special la box, bas
chet, ciclism, patinaj artistic, 
hochei pe gheață, schi, tenis.

Unii dintre marii campioni 
ai ringurilor profesioniste, pre
cum Floyd Paterson, Cassius 
Clay, George Foreman, Joe 
Frazier, Ray „Sugar” Leonard, 
frații Spinks etc., au fost, mai 
iutii, campioni olimpici,, aceste 
titluri facilittndu-le primii pași 
tn noua activitate fi asigu- 
rtndu-le „burse" mai bune. 
Apropo de acestea : eu multa 
luni înaintea recentelor Jocuri 
Olimpice de la Dos Angeles 
>« făcuse publici știrea ed 
daci pugUistul american Mark 
Breland avea să clștige meda
lia de aur, la categoria semi- 
mijlocie, tl așteaptă un con
tract frumos, pentru primul 
său meci ca profesionist, șt 
mi numai pe el ; și nu numai 
pa boxeri t.„ Edwin Moses, cel 
mal mare alergător pe care 
l-a avut lumea, la 466 mg, s-a 
confesat ziariștilor că uneori 
se simte jenat pentru faptul 
că, numai «nul trecut, spre

„CUPA CANADA" LA HOCHEI A RĂMAS... ACASĂ
Cea de a doua manșă a fi

nalei „Gupei Canada" la ho
chei, disputată marți noaptea 
la Edmonton Intre selecționa
tele Canadei și Suediei, a re
venit tot reprezentativei țării 
gazdă, care obținînd victoria 
în ambele confruntări a intrat 
in posesia frumosului trofeu 
pus în joc. în acest al doilea 
Hied final, mult mai echilibrat 
decU 
nai a 
0—1). 
fiind 

tide, antrenorul reprezentativei 
daneze, Sepp Piontek, a alcătuit 
un lot de 16 jucători, printre 
care se află cunoscuțil interna
ționali Morten Olsen, Ole Ras
mussen, Jens Bertelsen, Soeren 
Derby, Frank Arnesen, Preben 
Elkjaer-Larsen șl Michael Lau
drup.
• După șapte etape, in cam

pionatul Poloniei conduce for
mația Widzew Lodz — cu 11 P, 

exemplu, a ciștigat (N.B. ea ar
mator l) peste 400 000 da do
lari l

Din lista lungă a campioni
lor Olimpiadei alba de la Sa
rajevo '84 reținem doar citeva 
nume trecute la profesionism : 
perechea britanici Jayne 
Torvill și Christopher Dean, 
cei care, după ce, realmente, 
au strălucit tn martie competi
ții ale dansului pe luciul ghe- 
ții, tfi pregătesc o trupă de ba
let pe gheață, Scott Hamilton, 
campion olimpic la Sarajevo ft 
de patru ori campion mondial, 
a primii mai multe oferte pen
tru diferite ansambluri profe
sioniste, Iar frații Kitty fi Pe
ter Carruthers, medaliați cu 
argint la Sarajevo, au devenit 
actori ai trupei „Ice Capades". 
tn același timp, chiar dacă 
n-au strălucit pe patinoarele 
din Sarajevo, mulți dintre ho- 
cheiștii din echipele Canadei 
fi S.U.A. au semnat pentru 
diferite formații profesioniste : 
canadianul Pat Flatley la „Is
landers" New York, compatrio
tul său Cărei Wilson la „Fla
mes" Calgary, portarul ameri
can Bob Mason la „Capitaks 
Washington etc.

Acum, după J.O. de la Dos 
Angeles, este o veritabili bătă
lie pentru „achiziționarea" de 
noi vedete pentru activitatea 
profesionistă. Multe dintre a- 
ceste vedete au tncă agățate 
de gtt medaliile de aur, ar-| 
glnt fl bronz ale Olimpiadei 
de la Dos Angeles. Strălucirea 
acestora va păli tnsd curind, 
ea atttea altele tn trecut.

Romeo VILARA

singur joc) Canada

Reamintim că ediția precedentă 
a fost câștigată de reprezenta
tiva U.R.S.S., care a învins în 
finală (un 
cu 8—1.

Punctele
Messier,
Tenneli, Suter și Coffey — 
nada.
Loob

au fost marcate de
Gretzky. Robinson,

Nilsson 2, Steen 2
— Suedia.

★
_  Praga, in meci dintre 

lecționatele de tineret: U.p 
— Cehoslovacia 4—3 (2—0. 
1-2).

urmată de Legi* Varșovia șl 
Gornik Zabrze — cu cite 10 p. 
Rezultate din etapa a 7-a : GK3 
Katowice — Pogon Szczecin 
1—0 ; Widzew Lodz — Lecii Poz
nan 0—0; Legia Varșovia — Gor
nik Walbrzych 4—2 ; Gornik 
Zabrze — LKS Lodz 2—0 ; Slask 
Wroclaw — Baltyk Gdynia 2—0; 
Motor Dublin — Zaglebie Sos- 
nowieo 1—0.


